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KSIĄŻĘCE 
BIBLIOTEKI

 Dwór książąt pszczyńskich zawsze miał ambi-
cje bibliofilskie. Już za panowania Promnitzów istniał  
w pszczyńskim zamku spory księgozbiór. Uległ on 
znacznemu poszerzeniu po objęciu rządów przez Fry-
deryka Ferdynanda Anhalta. Pisze o tym interesująco 
dr Jerzy Polak w swojej książce „Starodruki Muzeum 
Pałacowego w Pszczynie”. Hochbergowie wystawili 
wspaniałą bibliotekę na pierwszym piętrze, która wraz 
z salonem wielkim, z pięknymi szafami i boazeriami  
z orzechu kaukaskiego, stanowi chyba najpiękniejsze 
wnętrze pszczyńskiej rezydencji pałacowej.
Na zdjęciu widzimy fragment księgozbioru Anhaltów 
- wiekszość publikacji w modnym wówczas języku 
francuskim.

fot. Jan Kruczek

 Pszczyńskie środowi-
sko artystyczne pożegnało z 
serdecznym żalem wielolet-
nią uczestniczkę plenerów 
„Uroki Pszczyny”, świetna 
malarkę z Bielska, Halinę 
Gocyłę - Kocybę. Ta znana 
na Podbeskidziu plastyczka 
kilkanaście razy brała udział 
w naszych plenerach, tworząc 
ich niepowtarzalną atmosfe-
rę. Halina jest także autorką 
jednego z najlepszych wierszy 
o Pszczynie. 
 Halinko, zaskarbiłaś 
sobie na zawsze wdzięczną 
pamięć wszystkich kolegów 
plastyków.

POŻEGNALIŚMY HALINĘ

Deszcz, deszcz

...deszcz, deszcz o zmierzchu

pluszczący za szybą o bluszcze

szum szuwarów,

szelest szarych blaszek brzostów

grążel przy brzegu

i szczaw i leszczyna

i żaby i chrząszcze

i brzozy i brzymy

i żubry w trzcinie

to Pszczyna

   (1981)

Halina Gocyła-Kocyba
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 Przy okazji zbliżającej się 90. 
rocznicy III Powstania Górnośląskiego co-
raz częściej słyszymy nawoływanie i apele  
o jak najskromniejsze obchody tej rocz-
nicy. Apele te słyszymy głównie z kręgów 
mniejszości niemieckiej ale także z tak 
zwanych kręgów europejskich i proeu-
ropejskich.
 Głównym argumentem w tych 
wypowiedziach jest teza o walkach brato-
bójczych, jakimi były podobno śląskie po-
wstania. „Spory narodowościowe biegły  
w poprzek osiedli a nawet w poprzek 
rodzin. Dlatego nie zatruwajmy młodym 
umysłów tak odległymi epizodami, któ-
rych się powinniśmy wstydzić. Bratobój-
cze waśnie sprzed prawie wieku!”
 Proszę zauważyć – to kolejna 
próba zamazywania naszej przeszłości. 
Kolejna, tym razem groźna próba za-
kłamywania wielkopomnych wydarzeń, 
które doprowadziły do tego, że wreszcie 
my Ślązacy, nasi przodkowie wyrąbaliśmy 
sobie podmiotowość społeczną i państwo-
wą. Przemieniliśmy się z niewolników 
cesarstwa niemieckiego w obywateli 
autonomicznego województwa śląskiego 
w granicach Polski. 
 Więc ja może przypomnę tym 
zwolennikom cichych obchodów powstań, 
którzy byliby najbardziej zadowoleni, 
gdyby na jakimś forum w Brukseli uczczo-
no pamięć wszystkich uczestników tych 
„bratobójczych” powstań. I koniec. No 
bo już nawet nie bardzo wiadomo, o co 
się właściwie bili!
 Aby naświetlić Czytelnikom 
absurdalność takich „politycznie popraw-
nych” poglądów, posłużę się wyłącznie 
wypowiedziami niemieckich polityków i 
uczonych z tamtych czasów. Oczywiście 
zacznę od słynnej instrukcji Kanclerza 
niemieckiego Ottona von Bismarcka: 
„Bijcie Polaków, aż im odejdzie ochota 
do życia”.
 Kronikarz Księcia pszczyńskie-
go cytuje w 1861 roku, że „Mieszczanie  

i Żydzi w Pszczynie i Mikołowie mówili 
płynnie po polsku i niemiecku, natomiast 
cała ludność wiejska w tzw. „wasserpol-
nisch” czyli zniekształconą niemczyzną, 
przeplataną polskimi skrótami. Schaeffer 
się temu sprzeciwia, twierdząc, że ludność 
posługuje się językiem polskim. Nie 
jest to język literacki, ale czyż chłopi w 
Niemczech posługują się poprawną niem-
czyzną? Twierdzi, że niemieccy urzędnicy 
przesiedleni na Śląsk byli zbyt leniwi, by 
się nauczyć języka krajowego, co wywoły-
wało u miejscowych brak zaufania”.
 W 1862 roku ambasador bry-
tyjski w Berlinie cytuje słowa Bismarcka 
„Jeśli chcemy istnieć, nie możemy  nic in-
nego uczynić, jak tylko Polaków wytępić. 
Nie można winić wilka, że Bóg uczynił go 
takim jaki jest” (późniejsze „drang nach 
Osten” – prawie sto lat przed Hitlerem).     
 W czasach „Kulturkampfu” za-
broniono używania języka polskiego we 
wszystkich jego przejawach: w szkołach, 
urzędach, kościołach a nawet na pocztach i 
w kasach biletowych. Petent bez znajomo-
ści języka niemieckiego nie mógł załatwić 
dosłownie nic. Łącznie z odmową udziela-
nia sakramentu małżeństwa na niektórych 
parafiach. Zgodnie ze stwierdzeniem 
Bismarcka że: „Polska nie powinna nigdy 
być przywrócona do istnienia”.
 W czasie II powstania śląskiego 
Niemcy mordując w Katowicach lekarza 
dr Mielęckiego, krzyczeli „Das war der 
Polenkönig Dr. Mielęcki, raus mit ihm, 
lynchen muss man den Hund!”
 Na wiecu w Królewskiej Hucie  
w 1906 roku ksiądz Glowatzky wołał na 
polskich Ślązaków „No poczekajcie tylko, 
dzień porachunku i na was przyjdzie, rząd 
i monarchia was poskromią. Polakami 
chcecie być, a więc gardzicie mianem 
Niemców? O, czekajcie, przekonacie się 
i wy na tych ludziach, co wam masło z 
chleba zlizują”.
 W 1907 roku, w czasie otwarcia 
klasztoru franciszkanów w Panewni-

To nie były walki bratobójcze!

 Pierwszego kwietnia rusza Narodo-
wy Spis Powszechny a wraz z nim Narodowy 
Lament nad Separatystycznymi Ciągotami 
Ślązaków. Jakież to wybitne autorytety grają 
larum zatrwożone rozpadem Państwa Pol-
skiego wypowiadając się w imieniu całego 
społeczeństwa, nie bacząc na to, że wg son-
daży reprezentują tylko co ósmego pytanego. 
Nawet swój chłop, wywodzący swoje korzenie 
ze Starej Wsi, świeżo upieczony wicewoje-
woda, sceptycznie wypowiada się w kwestii 
narodowości śląskiej a przeciwstawne pikiety 
Ruchu Autonomii Śląska i Ruchu Obywatel-
skiego Polski Śląsk zaczynają mnie już swoja 
marginalnością po prostu śmieszyć. Panie 
Jerzy, Panie Piotrze, nie eskalujcie napięcia, 
ponieważ prawdziwi Ślązacy i tak zagłosują 
prawidłowo. Naszą zaletą jest zakodowana w 
genach tolerancja i kilkusetletnie, pokojowe 
współistnienie na granicy wielu kultur. Za-
miast wytaczać coraz cięższe działa proponuję 
rozpocząć przekonywanie pozytywnymi przy-
kładami, że hanys nie taki straszny i z gorolem 
zawsze się dogada.
 Przypomniała mi się ostatnio histo-
ria znajomego mojego ojca, pochodzącego  
z centralnej Polski, który w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku dostał pracę w 
Pszczynie i zamieszkał na obrzeżach naszego 
powiatu. Następnego dnia po przeprowadz-
ce, wczesnym rankiem, udał się na wiejski 
przystanek autobusowy w celu dotarcia do 
pszczyńskiego urzędu. Na tymże przystanku 
czekała już starsza kobiecina w kieckach. 
Stoją tak sobie, czekają i po chwili ta pani, 
jako że była dobrze wychowaną Ślązaczką, po-
stanowiła zagaić rozmowę. Pyta więc: „Kaj oni 
jadą?”. Znajomy rozgląda się dookoła, nikogo 
więcej nie widzi więc doszedł do wniosku, że 
chyba się przesłyszał. Po chwili znowu: „Kaj 
oni jadą?”. Ten się znowu rozejrzał, dalej 
nikogo oprócz niego, nic nie odpowiedział 
ale już trochę zgłupiał. No to ta babulinka nie 
wytrzymała, podeszła do niego, złapała za rękę 
i spoglądając prosto w oczy po raz trzeci, już 
bardzo głośno zapytała: „No kaj oni jadą?” 
Znajomy był już tak zaskoczony, że zdołał 
tylko wykrztusić z siebie czystą polszczyzną: 
„Nie wiem”. W tym momencie kobiecina 
zrobiła wielkie oczy ale opanowanym głosem 
zapytała: „Jak to? To oni nie wiedzą kaj oni 
jadą?”. Wielokrotnie jeszcze śmiali się  z 
tej sytuacji podczas następnych, wspólnych 
podróży do Pszczyny. Pani ta zapamiętała, że 
nie wszyscy rozumieją po naszymu, szczegól-
nie kiedy zwraca się do nich w trzeciej osobie 
liczby mnogiej a znajomy nauczył się później 
przepięknie mówić po śląsku i kto wie, jaką 
narodowość zadeklaruje w kwietniu.

   Ireneusz Spyra

Zaczęło się !

dokończenie str. 4
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kach, prezydent Rejencji Opolskiej tak mówił do zakon-
ników „na waszej pracy spoczywać będą oczy patriotów 
niemieckich, którzy z niepokojem śledzą losy Śląska i któ-
rzy gorąco pragną, żeby pielęgnowanie polskiego języka 
w domu i rodzinie nie wyrastało do żądań, którym niemiecka 
myśl państwowa (…) musi przeciwstawić energiczne „nie”  
i postawi je też za pomocą wszystkich środków, jakimi państwo 
rozporządza”.
 Dodam, że bazylikę i klasztor w Panewnikach wybu-
dowano aby odciągnąć Ślązaków od pielgrzymowania na Jasną 
Górę.
 Minister Bethmann-Helweg tłumaczył w 1907 roku 
konieczność wyłącznego używania języka niemieckiego „język 
niemiecki panuje w sądach, sejmach, władzach, więc żądamy 
i powinien także wyłącznie panować na wszystkich zgroma-
dzeniach publicznych”.
 Przytoczone tu przykłady prześladowań – to tylko 
mały procent gehenny, jaką przechodzili polscy Ślązacy pań-
stwa niemieckiego w 2 połowie XIX i początku XX wieku. 
Potrójny zryw Ślązaków w powstaniach górnośląskich i dyk-
tatorski geniusz Wojciecha Korfantego – to nie były walki 
bratobójcze, to był gigantyczny sprzeciw przeciwko całej po-
tędze państwowego terroru niemieckiego. Dlatego 90. rocznicę 
powstań będziemy nie tylko obchodzić ale będziemy całą wiedzę 
o tych wydarzeniach, tak brzemiennych dla obecnych pokoleń 
Ślązaków – przekazywać szczegółowo naszym młodym i naj-
młodszym – aby nigdy żadna poprawność unijna nie zamazała 
i nie sfałszowała prawdy o 1921 roku.

To nie były walki bratobójcze!

 Od wielu lat część polskiej opinii 
publicznej i większość rodzimych mediów 
ekscytuje się zbiorami dokumentów, czyli 
tzw. teczkami wytworzonymi i pozostawio-
nymi przez komunistyczne tajne służby, a 
dotyczących różnych spraw i osób. Więk-
szość tego smutnego i przerażającego w 
swej wymowie „dziedzictwa” znajduje się w 
gestii Instytutu Pamięci Narodowej. Na tej 
podstawie powstają jego cenne publikacje, 
prowadzone są postępowania lustracyjne, co 
pewien czas wybuchają również polityczne  
i środowiskowe afery. Teczki tajnych służb 
są również przedmiotem ostrej gry politycz-
nej, wywiadowczej i medialnej o doraźnych i 
długofalowych celach, której adresatem jest 
społeczeństwo polskie i jego świadomość,  
w tym także tożsamość historyczna.
 W gruncie rzeczy sytuacja taka nie 
jest niczym nowym ani w historii ludzkości 
ani w historii Polski, zdecydowanie odmien-
na jest jednak jej skala, mająca charakter 
totalny. Tajnymi teczkami, zawierającymi 
nieraz kompromitujące przeciwników in-

formacje, posługiwano się również w grach  
i walkach prywatnych, w czym celowała 
zwłaszcza dawna arystokracja. Spróbujmy 
właśnie dla odmiany sięgnąć do jednego  
z takich tajnych archiwów politycznych 
rodzimej arystokracji, zawierającego przy-
słowiowe teczki, których zwartość może 
zainteresować nie tylko historyka, ale także 
zwykłego czytelnika.
 Obiektem naszego zainteresowa-
nia będzie rodzina książąt pszczyńskich 
(von Pless) z rodu Hochberg, a czaso-
kresem obfitujące w ważne wydarzenia 
lata międzywojenne 1918 –1939. Są to 
czasy istnienia II Rzeczypospolitej Pol-
skiej, autonomicznego województwa 
śląskiego i toczącej się na ich tle tzw. 
sprawy pszczyńskiej, o której mieliśmy 
już okazję wielokrotnie pisać na łamach 
zacnego „Orędownika”. Teraz możemy 
wzbogacić naszą wiedzę na ten temat o 
prezentację ciekawej konstelacji osób, nie-
raz z pierwszego rzędu polityków, działaczy  
i finansistów, będących obiektem zaintere-

sowania książąt pszczyńskich, a często ich 
narzędziami, bądź też interesujących się 
Hochbergami w określonych celach.
      Przedstawiane materiały pochodzą  
z zachowanych teczek archiwalnych w 
zespole Archiwum Książąt Pszczyńskich, 
znajdującym się w pszczyńskim Oddziale 
Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Zamierzony cykl publikacji o „teczkach  
pszczyńskich” rozpoczniemy od prezentacji 
materiałów na temat jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych polityków polskich II RP.

TECZKA WŁADYSŁAWA  
STUDNICKIEGO

 Władysław Gizbert-Studnicki 
pochodził z wileńskiej rodziny szla-
checkiej, żył w latach 1867 – 1953  
i miał bogatą i przedziwną karierę 
polityczną. Zaczynał od konspiracji 
antycarskiej i udziału w skrajnie so-

dr Jerzy Polak
z cyklu: Teczki Pszczyńskie

TECZKA WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO

dokończenie ze str. 3
Prezentujemy fragmenty broszury z okresu plebiscytu, uka-
zującej sposoby nacisków państwa niemieckiego pod adresem 
polskich ślązaków (ze zbiorów Muzeum Prasy).
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ksiądz Piotr Skarga

cjalistycznej partii II Proletariat, za  
co został zesłany na Sybir. Następnie 
działał w galicyjskim Stronnictwie 
Ludowym, a po rozstaniu z nim  
w prawicowym Stronnictwie Demo-
kratyczno-Narodowym. Po głośnej 
kłótni z endekami przeszedł z kolei 
na pozycje monarchiczne, zakładając 
w 1916 r. w Warszawie proniemiecki 

Klub Państwowców Polskich, którym 
kierował do 1918 r. Uważał się za ger-
manofila i antykomunistę. Był znany 
jako czołowy rzecznik współpracy  
z Niemcami w okresie I wojny świa-
towej (na tym polu współpracował 
m.in. ze śląskim politykiem Adamem 
Napieralskim), a następnie w okresie 
międzywojennym, w którym jednak 
orientacja niemiecka stanowiła całko-
wity margines polskiej myśli politycz-
nej. Po 1926 r. znalazł się grupie kon-
serwatystów wileńskich popierających 
obóz Józefa Piłsudskiego. Pracował 
wówczas jako profesor w Instytucie 
Nauk Handlowo-Gospodarczych  

w Wilnie. Po katastrofie wrześnio-
wej wysuwał projekty wskrzeszenia 
państwa polskiego w porozumieniu  
z Niemcami, co skończyło się dlań 
niemieckim więzieniem. Po wojnie 
działał na emigracji w Wielkiej Bryta-
nii. Był autorem licznych memoriałów 
politycznych i prac ekonomicznych 
(m.in. o decentralizacji kraju), elo-
kwentnym, zawziętym i apodyktycz-
nym publicystą, związanym do 1939 
r. z wileńskim „Słowem”. 
 We wrześniu 1931 r. na jed-
nej z narad w MSW, w związku z 
kłopotami Polski w Lidze Narodów, 
Studnicki interesujący się działal-
nością wojewody śląskiego Michała 
Grażyńskiego od 1927 r. i żądający 
wielokrotnie jego odwołania, nazwał 
go „największym szkodnikiem sprawy 
polskiej na Śląsku”. Jego poczynania 
w stosunku do Niemców jako mniej-
szości narodowej w województwie 
śląskim uznał za prowokacyjne.  
W odpowiedzi wojewoda wytoczył 
mu głośny proces sądowy o oszczer-
stwo, który rozpoczął się rok później  
w Warszawie. Był to jeden z głośniej-

ciąg dalszy str. 6

ciąg dalszy str. 6

Jan Henryk XVII

Władysław Gilbert Studnicki
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szych procesów politycznych w II RP.
 Oskarżony Władysław Stud-
nicki solidnie się doń przygoto-
wał, szukając różnych argumentów 
przeciw wojewodzie. Nie omieszkał 
zwrócić uwagę na mocno z nim 
skonfliktowanego na tle podatko-
wym i politycznym młodszego księcia 
pszczyńskiego Jana Henryka XVII 
(1900-1984), zarządzającego polskimi 
dobrami swego ojca i prezesa głównej 
niemieckiej organizacji na polskim 
Śląsku, Volksbundu. Jak wiadomo 
książę był autorem skarg mniejszo-
ściowych przeciw Polsce i polityce 
podatkowej Grażyńskiego na forum 
wspomnianej Ligi Narodów w Gene-
wie. Stąd się wzięło zainteresowanie 
Studnickiego.
 31 maja 1932 r. wystosował 
on swój pierwszy list do Pszczyny,  
w którym zaprezentował się „jako 
zwolennik polsko-niemieckiego so-
juszu”, walczący „o prawa niemiec-

kiej mniejszości w Polsce”. Prosił o 
przesłanie mu skargi Volksbundu na 
temat terroru wyborczego z 1930 r.  
w województwie śląskim oraz skarg 
prywatnych księcia do Ligi Narodów. 
Zarazem złożył mu polityczną propo-
zycję, „by przyłączył się do polsko-
-niemieckiego porozumienia, który 
jest naturalną bazą środkowoeuropej-
skiego bloku”, który jest korzystny dla 
Polski i Niemiec. Owo porozumienie 
było dogmatycznym wręcz marze-
niem Studnickiego, oczywiście nigdy 
nie spełnionym, bowiem rządzący  
w tym czasie de facto Polską Józef 
Piłsudski był raczej zwolennikiem 
prewencyjnej wojny z Niemcami.
 Na pismo Studnickiego 
książę Jan Henryk XVII odpowie-
dział grzecznie listem z 11 czerwca, 
dziękując „za jego zainteresowanie  
w sprawie polsko-niemieckiego po-
rozumienia, które moim zdaniem 
jest szlachetnym zadaniem Niemców 

żyjących w Polsce” i przesyłając mu 
wspomniane petycje.     
 W styczniu 1933 roku Stud-
nicki dostarczył niemieckiemu ary-
stokracie swoją obszerną mowę 
procesową, wygłoszoną 18 stycznia,  
w której przyznawał, że wielokrotnie 
żądał w sferach rządowych usunięcia 
Grażyńskiego ze stanowiska woje-
wody jako „szkodnika politycznego”. 
Nadmienił w niej także o księciu  
pszczyńskim, uznając naliczanie mu 
wysokich podatków przez admini-
strację wojewódzką za „nadużycia” 
i niesłuszne. W tej kwestii powołał 
się na opinię Wojciecha Korfantego, 
który uważał ponoć, że naliczanie to 
było zemstą władz za przyjęcie przez 
Jana Henryka XVII prezesury Volks-
bundu. Mowę tą opublikował potem  
w osobnej broszurze („O metodę rzą-
dzenia Śląskiem”, Wilno 1933), którą 
również przesłał do Pszczyny. Dodat-
kowo potępił w niej m.in. polonizację 

TECZKA WŁADYSŁAWA  STUDNICKIEGO   c.d.
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przemysłu śląskiego (dotyczyło to 
m.in. koncernu księcia von Pless), 
którą uznał za bolszewizm (!). 
 Powołanie się na zagorza-
łego opozycjonistę sanacji, jakim 
był Korfanty stanowiło swoistą pi-
kanterię, zważywszy, że Grażyński i 
Studnicki należeli wówczas do tego 
samego ugrupowania politycznego. 
Ten ostatni w swej mowie obrończej 
wykorzystał także rewelacje korfan-
towskiej gazety „Polonia”, w więk-
szości o charakterze oszczerczym (o 
czym będzie jeszcze mowa w naszym 
cyklu), na temat związków działaczy 
sanacyjnych z księciem pszczyńskim. 
Jednak w ich charakterze nie orien-
tował się, podobnie jak nie wiedział  
o podwójnej roli Volskbundu ani  
o różnych nadużyciach książąt 
pszczyńskich.
 7 marca 1933 r. Studnicki zja-
wił się w zamku pszczyńskim i rozma-
wiał z Janem Henrykiem XVII przez 
40 minut. Rozmowa dotyczyła proce-
su, a także projektu bloku środkowo-
europejskiego pod przewodnictwem 
Polski i Niemiec, w którego stworze-

niu książę – traktowany przez Stud-
nickiego za przywódcę mniejszości 
niemieckiej na Górnym Śląsku - miał 
odegrać rzekomo historyczną rolę. 
Wileński działacz oczekiwał ponadto 
dostarczenia mu dalszych dowodów 
przeciw Grażyńskiemu. Jak można jed-
nak domniemywać z zawartości teczki 
książę potraktował wizytę raczej 
kurtuazyjnie, nie zamierzając prze-
syłać profesorowi dalszych informacji  
o wojewodzie, pomimo, że stosunki  
z nim nieustannie się zaostrzały. Ksią-
żę wolał być ostrożny, widząc jak czo-
łowi politycy śląscy (m.in. Korfanty  
i Otto Ulitz) odmówili świadczenia  
w sądzie na rzecz, traktowanego za 
niezbyt poważnego, Studnickiego. 
Wielu działaczy polskich, także na 
Śląsku, zrażało nieustanne podkre-
ślanie przezeń lojalizmu mniejszości 
niemieckiej wobec Polski, czemu 
przeczyły liczne przykłady odmien-
nego czy wręcz wrogiego zachowania 
jej części oraz powiązania z rewizjo-
nistyczną polityką Niemiec. 
 Zainteresowanie księcia pu-
blicystą zniknęło zresztą po przegra-

niu przezeń procesu z wojewodą (zo-
stał skazany na 3 miesiące więzienia, 
ale karę darowano). Proces przyniósł 
skutki odmienne od oczekiwanych, 
gdyż umocnił pozycję Grażyńskiego 
w obozie sanacji i zwiększył jego po-
pularność wśród opinii publicznej. 
Władysław Studnicki, uznany w pra-
sie rządowej i wśród znacznej części 
polskiej opinii publicznej za zbzi-
kowanego, okazał się nieprzydatny  
w dalszej rozgrywce księcia pszczyń-
skiego z państwem polskim i to pomi-
mo faktu, iż był najbardziej zajadłym 
w Polsce przeciwnikiem całej polityki 
wojewody.
 Kontakty księcia von Pless 
ze Studnickim przesłoniły głośne, 
wspomniane afery związane z sana-
torami. Zapewne z tego powodu nie 
wspomniano o nich w biogramach 
obu tych osób zamieszczonych w 
monumentalnym „Polskim Słowniku 
Biograficznym”. Pozostają ciekawym 
epizodem w działaniach obu niespeł-
nionych polityków marzących o wiel-
kości.

JERZY  POLAK

ciąg dalszy str. 10



strona 8  Orędownik kulturalny nr 118PRZEPROWADZKA KARCZMY 

 Z reprodukowanego obok arty-
kułu S. Plucińskiej w „Dzienniku Zachod-
nim” dowiedzieliśmy się o interesującej 
inicjatywie Agencji Rozwoju i Promocji 
Ziemi Pszczyńskiej, która obecnie jest 
gospodarzem skansenu „Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej”. Otóż stary młyn wodny 
Antoniego Piecha z Bojszów, który w 
1976 roku przenieśliśmy do skansenu, 
gdzie pełni funkcję karczmy „Stary Młyn” 
– zostanie rozebrany i przeniesiony na 
ekspozycję muzealną, a na jego miejsce 
powstanie nowy obiekt gastronomiczny 
odpowiadający obecnym wymaganiom.
 Ten stary XIX- wieczny młyn 
wodny, to jeden z dwóch zachowanych 
tego typu obiektów drewnianych w woje-
wództwie śląskim. Drugi młyn z Imielina 
znajduje się  w Górnośląskim Parku Et-
nograficznym w Chorzowie.

 Ileż to przeżył ten szacowny 
zabytek imprez, spotkań zespołów, 
chłopskich biesiad w ramach „Wieczo-
rów u Telemanna” i ludowych zabaw 
w ramach „Spotkań pod Brzymem”. 
Ileż gościł zagranicznych delegacji, 
od miast partnerskich Pszczyny aż do 
urzędów skarbowych z Los Angeles  
i Hollywood. I współpraca z rodziną 
Skabratów przez wiele, wiele lat. Świetna 
współpraca, za co im serdecznie dzięku-
jemy. Ale to już historia.
 Chcemy przekazać prezesowi 
Jackowi Patykowi z ARiPu kilka uwag 
związanych z planem rozbiórki młyna i 
przeniesienia go do centrum skansenu, 
jako część ekspozycji.
 (1)Rozbiórkę powinna poprze-
dzić dokładna inwentaryzacja w połącze-
niu ze szczegółowym ponumerowaniem 
wszystkich elementów. Myśmy w 1976 
roku zrobili te czynności dość prymityw-
nie, białą farbą na belkach. Prawidłowo 
należy mocować na elementach blaszki 
cynowe z wybitymi numerami.
 (2) Ponieważ elementy młyna po 
przewiezieniu do Pszczyny kilka miesięcy 
leżały niezabezpieczone, stan struktury 
drewna jest osłabiony. Świetni cieśle  
z Przyborowa doprowadzili obiekt  do 
zadawalającego stanu, dzięki czemu 
funkcjonował przez 30 lat.
 Teraz mamy obawy, że nieumie-
jętna rozbiórka czy przeniesienie na nowe 
miejsce spowoduje, że „obiekt wskutek 
dużego procentu destrukcji nie nadaje się 
do ponownego montażu”. Taki protokół, 
podpisany przez dyspozycyjnych „eks-

Fragmenty wnętrza i wyposażenia młyna w Bojszowach – przed rozbiórką
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pertów” można przecież zawsze wypro-
dukować. 
 (3) Ponieważ nie posądzamy pana 
prezesa o takie niecne zamiary, uprzedza-
my życzliwie o stanie młyna i prosimy  
o naprawdę troskliwe zajęcie się operacją 
przeniesienia i montażu obiektu. Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
prosimy o nadzór i opiekę merytoryczną 
nad tą operacją.
 (4) Bardzo ważnym elementem 
młyna wodnego z Bojszów jest jego wypo-
sażenie, którego większość uratowaliśmy 
i jest obecnie eksponowana we wnętrzu 
karczmy. Załączamy fotografie tych urzą-
dzeń przed rozbiórką. Nie udało się nam 
przenieść najcięższego, żeliwnego młyna 
(MP2). Na strychu umieściliśmy 2 „złożenia 
kamieni” z małego nieistniejącego młyna w 
Jankowicach. Przed karczmą leżą 2 wielkie 
kamienie młyńskie z wiatraka – paltraka  
w Miedźnej.
 Reasumując, życzymy sukcesu w 
tej trudnej operacji. Niewątpliwie część be-
lek – krawędziaków z dolnych fragmentów 
młyna trzeba uzupełnić „flekowaniem” 
lub wymienić. Rekonstrukcja zewnętrz-
nego koła nasiębiernego będzie na pewno 
efektowna dla turystów, jednak równie 
ważny będzie montaż wewnętrznych 
oryginalnych urządzeń, wałów transmisyj-
nych, złożenia kamieni, zsypów urządzeń 
przesiewowych i „pytli”. Załączona doku-
mentacja fotograficzna przed rozbiórką w 
Bojszowach na pewno to ułatwi.
 Najważniejsze będzie zachowa-
nie tego cennego dla kultury ludowej 

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Pszczyńskiej

Fragmenty wnętrza i wyposażenia młyna w Bojszowach – przed rozbiórką

Budynek młyna w czasie montażu

Obecny widok młyna wodnego – karczmy

Wiele imprez i koncertów pamięta ten zabytkowy obiekt
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 Kościół katolicki był ostoją pol-
skości mimo, że kolejni biskupi wrocławscy 
coraz bardziej starali się go germanizować. 
Wyższa hierarchia była niemal w całości 
niemiecka podobnie jak proboszczowie 
dużych miejskich parafii. W parafiach wiej-
skich sporo było jednak księży Polaków, 
którzy często byli liderami miejscowego 
ruchu polskiego. Posłami do Reichstagu  
z Górnego Śląska w latach 1900, 1907, 
1912 było 9 Polaków ( ks. Paweł Brandys, 
ks. Teodor Jankowski, ks. Aleksander 
Skowroński, ks. Józef Wajda, ks. Paweł 
Pośpiech, Wojciech Korfanty, Adam 
Napieralski, Paweł Dombek, Wojciech 
Sosiński). Jak widać aż 5 z nich to księża 
katoliccy1.
 W trudnym okresie walki o grani-
ce, scalenie ziem polskich i kształtowanie 
odrodzonego państwa kler śląski wywią-
zał się należycie ze swej roli. Udział księży 
delegatów ze Śląska w obradach Polskiego 
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu (3–5 
XII 1918) nie był imponujący, nie pozostał 
jednak nie zauważony głównie za sprawą  

ks. Pawła Pośpiecha i ks. Aleksandra 
Skowrońskiego. Sejm Dzielnicowy do-
konał wyboru Naczelnej Rady Ludowej,  
która przejęła całokształt spraw politycz-
nych, gospodarczych i społecznych. Na jej 
czele stanął 6 XII 1918 r. ks. Stanisław 
Adamski. Jego zastępcą został – obok  
ks. A. Wolszlegiera z Warmii – ks. P. 
Pośpiech. W 80-osobowej Radzie znalazł 
się również ks. A. Skowroński jako repre-
zentant górnośląskiego duchowieństwa2.
 W ostatecznym projekcie traktatu 
pokojowego, przedstawionego Niemcom 7 
V 1919 r., umieszczono artykuł przewidu-
jący zwrócenie ziemi śląskiej Polsce. Nie-
mniej, głównie za poparciem Lloyd Geo-
rge’a 4 VI 1919 r. w czasie obrad Wielkiej 
Trójki (szefów państw Wielkiej Brytanii, 
Francji i Stanów Zjednoczonych) zapadła 
decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu na 
Górnym Śląsku3. Poprzedni okres, który 
można nazwać centrowym, był ogromnie 
skomplikowany. Wówczas koncentrowano 
się na obronie języka polskiego, walka zaś 
o odrodzenie Polski była dopiero w zaląż-

ku4. Powiat pszczyński w 1920 r. znalazł 
się na obszarze plebiscytowym. Właśnie 
tu w Pszczynie powołano 28 I pierwszy 
Polski Powiatowy Komitet Plebiscytowy.  
W skład jego kierownictwa zostali wybrani 
min.: Jan Kędzior – przewodniczący, ks. 
Jan Kapica – zastępca, Stanisław Krzy-
żowski – sekretarz i członkowie min.: Jan 
Wieczorek, Paweł Kozyra i ks. Jan Cza-
piewski. Z chwilą powołania komitetów 
plebiscytowych coraz głośniej domagano 
się wprowadzenia w szkołach nauki w języ-
ku polskim. Z początkiem roku szkolnego 
Polski Komitet Plebiscytowy zwrócił się z 
apelem, by rodzice żądali wprowadzenia 
nauki w języku polskim. Również odbywa-
ły się kursy języka polskiego dla dorosłych, 
prowadzili je min.: w Pszczynie (trzy razy 
w tygodniu) i Brzeźcach – ks. Czapiewski, 
w Tychach (dwa razy w tygodniu) – ks. Ka-
pica. W 1920 r. nasiliły się również strajki 
szkolne (w powiecie pszczyńskim strajk 
objął 65 szkół) domagano się prowadzenia 
lekcji w języku polskim5. 

UDZIAŁ DUCHOWIEŃSTWA 
W AKCJI PLEBISCYTOWEJ NA ŚLĄSKU cz.I

Natalia Maria Ruman
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 O przynależności Górnego 
Śląska miał zadecydować plebiscyt. 
Taka była decyzja pokojowego Traktatu 
Wersalskiego. Na ten akt plebiscyto-
wy należało uwrażliwić mieszkańców 
Śląska i przekonać ich, że przyszłość i 
szczęście Śląska związane są z Polską. 
W niej będzie się Śląsk mógł szczę-

śliwie rozwijać. W latach 1919–1921, 
wielu księży, walczyło nie tylko o język  
polski, ale i o Polskę państwowo samo-
dzielną z przyłączonym Śląskiem. Było to 
jednak bardzo trudne6. 21 listopada 1920 
r. kardynał Adolf Bertram, książę biskup 
wrocławski, wydał zarządzenie dotyczące 
przebywania na terenie plebiscytowym  
i działalności plebiscytowej duchownych 
poza diecezjalnych. To zarządzenie za-
kazywało wszystkim duchownym udziału  
w jakiejkolwiek akcji plebiscytowej, 
zakazywało wygłaszania plebiscytowych 
oraz innych przemówień bez wyraźnego 
pozwolenia miejscowego proboszcza7. W 
dalszym ciągu zarządzenie zakazywało 
nieinkardynowanym do diecezji wrocław-
skiej księżom wszelkiej agitacji na terenie 
plebiscytowym, choćby nawet proboszcz 
miejscowy wyraził na to swoją zgodę. 
Obydwa te zakazy wydano pod sankcją 
natychmiastowej suspensy, zarezerwo-
wanej biskupowi.

ZARZĄDZENIE KSIĄŻĘCO- 
-BISKUPIEGO URZĘDU 

GENERALNEGO WIKARIATU 
WE WROCŁAWIU 
Nr 682-25 XI 1920 r.:

(…)- w górnośląskim okręgu plebiscy-
towym surowo zabrania się wszystkim 
księżom i klerykom a także duchowieństwu  

z poza diecezji wrocławskiej, udziału w poli-
tycznych demonstracjach  jak i wygłaszania 
politycznych przemówień. Niestety jestem 
zmuszony ponownie zaostrzyć obowiązek 
sumiennego unikania wszelkiej agitacji po-
litycznej (…)- kapłani, którzy nie posiadają 
z Ordynariatu Wrocławskiego „jurisdictio 
fori confessionalis” nie posiadają też „li-
centia praedicandi”. Nikt nie może zrobić 
użytku z otrzymanej  „licentia praedicandi” 
w rejonie parafii  bez zezwolenia jej pro-
boszcza. Z niniejszym rozporządzeniem 
winni proboszczowie natychmiast zapoznać 
wszystkich kleryków8.
 Kandydat do kapłaństwa nie 
mógł stawiać temu czoła, a tym samym 
zarządzenie to podcinało bardzo żywot-
nie akcję plebiscytową. Na terenie plebi-
scytowym było bardzo mało proboszczów 
polskich, a niemieccy proboszczowie ni-
gdy nie udzieliliby pozwolenia polskiemu 
księdzu na udział w akcji plebiscytowej na 
ich terenie. Proniemieckie duchowień-
stwo zasypywało biskupa wrocławskiego 
licznymi podaniami i przynaglało do 
wydania tego zarządzenia. Prym w tej 
antypolskiej akcji wiódł proboszcz J. 
Kubis z Opola9. Od razu zrozumiano, że 
po stronie plebiscytowej zarządzenie to 
krzywdzi polską szkodę. Społeczeństwo 

Kardynał Adolf Bertram

ciąg dalszy str. 14
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Ze zbiorów Muzeum w Leśnicy

Rymy z XIX wiekuSpotkamy 
się wszyscy tam 

w „Fiddler s green”

 Z wielkim smutkiem w dniu 25 lutego bieżącego 
roku pożegnaliśmy naszego przyjaciela Sławka „Pepana” 
Szczepańczyka. Utalentowanego realizatora dźwięku 
Telewizji Polskiej, który zrekonstruował i przeniósł na 
nośnik cyfrowy płytę Zespołu Regionalnego „Pszczyna” 
p.t. „Pory Roku na wsi pszczyńskiej”. 
 Sławek poświęcił życie muzyce. Zrealizował wiele 
produkcji telewizyjnych między innymi „Śmiechu warte” 
oraz koncertów największych gwiazd polskiej i zagra-
nicznej sceny muzycznej. Przyjaciel żeglarzy, akustyk 
zespołu Tonam&Synowie, AVOCADO, w latach  
1988-89 gospodarz Miejskiego Domu Kultury.
 Sławku! Dziękujemy Ci za Twój uśmiech, wielką 
życzliwość, przyjaźń i wspólnie spędzony czas.
 Spotkamy się wszyscy tam w „Fiddler s green”

Członkowie TMZP

,
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Znaleźliśmy w zbiorach Muzeum Prasy egzemplarz „Zarania Śląskiego”, z niezmiernie ciekawymi wierszami, napi-
sanymi w XVII i XIX wieku, na ziemi pszczyńskiej. Zupełnie nieznane!
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polskie ze wszech stron i na terenie Śląska 
podnosiło głośne protesty.  Zdaniem ks. 
M. Lewka, na ogólną liczbę 620 księży 
i 30 kapłanów zakonnych, było 120–140 
przyznających się do narodowości polskiej 
i około 60 zaangażowanych w pracę ple-
biscytową jako kapłani innych diecezji10.
Wymieniona przez ks. Lewka grupa 
120–140 polskich księży skupiła się w tzw. 
Sekcji Teologicznej Śląskiego Związku 
Akademickiego, który został założony 
20 VII 1919 r. Na jej czele stanął – jako 
prezes – ks. Jan Kapica, a jako wiceprezes 
– ks. dr Teodor Kubina. Kiedy z dniem 1 
X 1920 r. ks. Lewek objął kierownictwo 
Wydziału Kościelnego przy Polskim 
Komisariacie Plebiscytowym z siedzibą 
w Bytomiu, zostając jednocześnie sekre-
tarzem wymienionej Sekcji Teologicznej, 
prace tych organizacji zostały skoordy-
nowane. Praca kierownika Wydziału 
Kościelnego, któremu pomagali księża: 
Józef Niedziela (zastępca) i Franciszek 
Szulc (emisariusz), polegała na: śledzeniu 
i odpieraniu agitacji niemieckiej; uświa-
damianiu Górnoślązaków, aby głosowali 
za Polską również z pobudek religijnych; 

utrzymywaniu ścisłego kontaktu ze 
Stolicą Apostolską i jednoczeniu księży 
Polaków wokół sprawy narodowej na 
Górnym Śląsku11.

ZARZĄDZENIE KSIĄŻĘCO-BISKU-
PIEGO URZĘDU GENERALNEGO 

WIKARIATU WE WROCŁAWIU 
Nr 684 - 28 XII 1920 r.:

 Komunikat dla Przewielebnego 
Duchowieństwa w Górnośląskim Okręgu 
Plebiscytowym
 Według komunikatu Kardynała 
Sekretarza Stanu z dnia 8 bm. Ojciec 
św. mianował prałata papieskiego Ogno 
Serra komisarzem Górnośląskiego Okrę-
gu Plebiscytowego z zadaniem działania  
w ochronie wolności wyborczej we wszyst-
kich obwodach oraz spokoju Kościoła 
na terenie plebiscytowym12. Ogno Serra 
szukał porozumienia z Sekcją Teolo-
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Obecne wnętrze stajni książęcych w Pszczynie

Nowości z pod prasy
Piękny  albumik wydała wraz z młoda i prężna „Lokalna Gru-
pa Działania Ziemia Pszczyńska” wraz z Oficyną Drukarską  
w Pszczynie o naszych twórcach ludowych. To świetne i potrzebne 
wydawnictwo.

„Szanowni Państwo,
książka, którą trzymacie w ręku odkrywa przed Wami największe 
bogactwo ziemi pszczyńskiej – jej mieszkańców, ludzi o niezwy-
kłych pasjach, zainteresowaniach i talentach. Pięćdziesiąt osób  
i pięćdziesiąt niepowtarzalnych historii, z których wiele mogłoby 
stać się początkiem odrębnych opracowań. Wyjątkowość niniej-
szej publikacji polega na jej różnorodności. Są wśród naszych 
„Pereł” zarówno zawodowcy, jak i amatorzy; są ludzie młodzi,  
u progu swych poszukiwań i dążeń oraz tacy, który swym do-
świadczeniem mogliby obdarować kilka pokoleń. Łączy ich jedno 
– wszyscy są ważną częścią tutejszej społeczności, stanowią o jej 
charakterze i specyfice, wpływają na rozwój społeczny i kulturalny 
miejscowości, gmin oraz całego powiatu pszczyńskiego.
Kiedy w czerwcu 2010 roku rozpoczeliśmy realizację projektu, 
byliśmy świadomi, że nie wyczerpiemy tematu. Nie przypuszcza-
liśmy jednak, że uda nam sie dotrzeć do tak wielu interesujących 
ludzskich historii. Mam nadzieję, że pozycja ta stanie się pre-
tekstem do dalszych dyskusji i refleksji oraz zachęci innych do 
współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Chcemy nadal odkrywać 
nasz potencjał i budować lokalną tożsamość.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad 
książką: autorkom tekstów i zdjęć, pracownikom biura i drukarni, 
a przede wszystkim bohaterom tej publikacji, którzy zechcieli 
podzielić się z nami kawałkiem swojej opowieści. Bez Państwa 
udziału ta ksiązka nie mogłaby powstać.”

W imieniu Zarządu
Aleksandra Zachraj

prezes stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
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Paszport Ślązaka z okresu Plebiscytu Śląskie-
go i jedna z trzech zachowanych urn wybor-
czych z tego Plebiscytu. Eksponat z Muzeum 
Prasy w Pszczynie – dar J. Paszka z Brzeźc.


